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XIN ĐI TÙ THAY 

T.S. Đặng Huy Văn 

NTT blog 

Lời Tác Giả: Hôm nay, ngày 16/5/2013, tại tòa án nhân dân tỉnh Long An, thành phố 

Tân An đã diễn ra phiên tòa “công khai” xét xử hai sinh viên yêu nước Nguyễn Phương 

Uyên và Đinh Nguyên Kha với tội danh “Tuyên truyền chống nhà nước CHXHCN Việt 

Nam”. Kết thúc phiên tòa chiều nay với mức án dành cho Đinh Nguyên Kha là 10 năm tù 

giam và 3 năm quản chế; với Nguyễn Phương Uyên là 6 năm tù giam và 3 năm quản chế. 

Bản án nặng nề dành cho hai cháu làm tôi đau lòng lắm! Tôi viết bài này kính gửi TBT 

Đảng CS Việt Nam Nguyễn Phú Trọng để thỉnh cầu ông cho phép tôi được đi tù thay hai 

cháu, vì tôi đã già không còn có ích cho ai nữa trong khi hai cháu Nguyễn Phương Uyên 

và Đinh Nguyên Kha là những hiền nhân của Tổ Quốc. Hai cháu sẽ là ngọn cờ chống lại 

sự bành trướng xâm lược của kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt Nam trong tương lai! 

ÔNG CÓ BIẾT PHƯƠNG UYÊN VÀ NGUYÊN KHA LÀ AI KHÔNG? 

(Kính gửi ông Nguyễn Phú Trọng, TBT Đảng CS Việt Nam) 

Ông có biết Phương Uyên và Nguyên Kha là ai không? 

Là những thanh niên ưu tú của nhân dân toàn nước Việt 

CNCS không rành nhưng kẻ thù của nhân dân là ai thì biết 

Và các cháu đã sẵn sàng dấn thân để cứu dân tộc, non sông 

Chúng ta phải làm thế nào để được họ gọi bằng ông 

Đừng để các cháu khinh rẻ chúng mình là già rồi sinh lú 

Hèn với giặc, ác với dân, ghét tự do, yêu độc tài, bài dân chủ 

Chỉ vì đồng đô la và địa vị chức quyền mà bán biển đảo, núi sông! 

Các cháu chỉ mới bằng tuổi chúng ta ngày sơ tán ở Đại Từ xưa[1] 

Nhưng ngày đó ông và tôi còn lơ ngơ nên bị người ta dắt mũi 

Bảo yêu chủ nghĩa xã hội thì yêu chứ có biết gì đâu ông hỡi 

Khác nào Cô Bé Bán Diêm bị chết cóng giữa giao thừa![2] 

Hồi đó chúng ta sợ cấp trên, sợ cả bí thư đoàn, lớp trưởng 

Sợ chúng báo cáo lên nhà trường mình nghe đài địch ông ơi 

Nghe tin chiến sự bằng đài Hoa Kỳ, đài BBC là phạm pháp 

Không bị đuổi khỏi trường mà bị ghi lý lịch cũng lôi thôi! 

http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/2013/05/17/ong-co-biet-phuong-uyen-va-nguyen-kha-la-ai-khong/
http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/2013/05/17/ong-co-biet-phuong-uyen-va-nguyen-kha-la-ai-khong/
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Cho nên ông và tôi đã trở thành những thằng khờ khi tốt nghiệp 

Trên sai việc gì là chẳng cần nghĩ suy mà cứ răm rắp theo làm 
Có đứa còn về tận làng tố giác cả em trai mình đang trốn lính 

Để giờ phải vào Trường Sơn tìm xác em, ân hận suốt trăm năm! 

Suốt cả cuộc đời chúng ta khờ nhưng giờ các cháu không khờ 

Chúng còn biết xấu hổ khi chúng ta đi ra ngoài giơ hai tay ra bắt 

Thế là nhục Quốc Thể ông ơi vì qui định ngoại giao rất nghiêm ngặt 

Không phải làm thế giặc nó thương mà chúng sẽ coi dân tộc mình ngu! 

Khi Tàu cưỡng chiếm Hoàng Sa từ VNCH thì đảng ta im lặng 

Giờ ông là tổng bí thư nên phải dựa vào dân để sửa chữa sai lầm 

Ngày nay Uyên, Kha lên tiếng đòi Hoàng Sa sao lại bị người ta bắt 

Ông là vua nên sẽ lên tiếng để cứu Uyên, Kha hay lại lần nữa vô tâm? 

Lẽ ra ông phải tự hào vì đất nước đã có những người con dũng cảm 

Bất chấp cả hiểm nguy đối với bản thân để lên tiếng cứu non sông 

Ông đang đứng về phía dân Ta hay dân Tàu? Trả lời đi, dân hỏi 

Nếu đứng về phía dân Ta thì Uyên, Kha đâu có tội thưa ông! 

Phương Uyên và Nguyên Kha còn ngây thơ trong trắng 

Chưa một ngày làm quan nên đâu biết tham nhũng là gì 

Dân nói phe ông thề chống tham nhũng không nhân nhượng 

Vậy hai cháu đã cùng phe với ông chống tham nhũng còn chi! 

Tôi lại nghe phe CTN và TBT quyết chống bọn giặc Tàu xâm lược [3] 

Vậy hai cháu đi dán khẩu hiệu chống Tàu thì ai bắt chúng ông ơi? 

Chẳng lẽ bị Ếch bắt mà ông chịu bó tay không can thiệp được? 

Thế nên chăng ông chuyển việc khác đi để chuẩn bị nghỉ ngơi? 

Tôi biết Tòa Án Long An đã tuyên tội của Uyên, Kha rất nặng 

Vì nay bị Trung Quốc bắn giết ngư dân mà bất lực nên căm 

Như kẻ bị láng giềng quấy phá rồi về đánh con cho hả giận 

Không phải chuyện lạ gì đâu nên xin ông chớ băn khoăn! 

Nhưng hai cháu Uyên, Kha là hiền nhân của Tổ Quốc 

Có sức trẻ và chí khí kiên cường có thể cứu được núi sông 

Ông hãy lấy quyền làm vua để bắt tôi đi tù thay hai cháu 

Tôi 70 đã lẫn rồi, sống làm gì thêm khốn khổ thưa ông! 
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Ôi ước gì Tuổi Trẻ Yêu Nước Việt Nam đều được như hai cháu! 

Để gìn gữ giang sơn gấm vóc của Hùng Vương đã trải bốn ngàn năm 

Ôi giá có một Đinh Bộ Lĩnh oai hùng có thể dẹp hết phe này, phái nọ 

Để đòi lại Hoàng-Trường Sa và Biển Đông ngàn thương 

Cho đất mẹ Việt Nam! 

Hà Nội, 16/5/2013 

Ts. Đặng Huy Văn 

[1]- Tôi và ông TBT Nguyễn Phú Trọng đều học ở trường Đại Học Tổng Hợp, Hà Nội. 

Ông ấy học ở Khoa Văn còn tôi học Khoa Toán. Có một thời gian chúng tôi phải sơ tán 

lên huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Ở trên miền núi rất buồn và đói nên chúng tôi phải 

theo dõi tình hình chiến sự qua đài tiếng nói Hoa Kỳ, hoặc đài BBC London để hễ ngớt 

ném bom Miền Bắc là chúng tôi lại trốn về Hà Nội xin tiếp tế. Tuy nhiên, nếu lớp trưởng 

hoặc bí thư chi đoàn mà phát hiện được ai nghe đài địch thì sẽ bị kiểm điểm, nếu tái 

phạm có thể sẽ bị ghi lí lịch rất lôi thôi! 

[2]- Chuyện Cô Bé Bán Diêm của Andersen, Đan Mạch. 

[3]- Các chữ viết tắt: TBT- tổng bí thư, CTN- chủ tịch nước, VNCH-Việt Nam Cộng 

Hòa, CS- cộng sản, CHXHCN- cộng hòa xã hội chủ nghĩa, CNCS- chủ nghĩa cộng sản. 
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